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REP 623 
RECHTZETTING 

18 november 
Expeditie (kopt')  

2° akte van dertig juni laatst, waarbij N.V. VYBO en de 
echtgenoten Jozef VANDE VYVERE-BOEDTS Annie zelfde priva-
tieven verkochten aan B.V.B.A. PROVYSA. 
RECHTZETTING:  Comparanten verklaren mij hierbij dat 

ingevolge materiële misslag vergeten werd de niet-
overdekte parking nr 33 te begrijpen in de beschrijving 
van voormelde afgestane respectievelijk verkochte 
privatieven, en dat beide voormelde akten bijgevolg 
dienen te worden aangevuld met de vermelding van nr 33, 
bij de beschrijving der afgestane respectievelijk 
verkochte niet-overdekte parkings; en dat voor het 
overige alle bepalingen van voormelde akten (zoals 
eigendomsoorsprong enzovoort) ongewijzigd blijven, met 
inbegrip uiteraard van de globale afstand- respectie-
velijk verkoop- prijs. 
De notaris gaf lezing van artikel 203, alinea 1 van het 

Registratiewetboek luidend letterlijk als volgt: "In 
geval van bewimpeling aangaande de prijs en lasten of 
overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen 
een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit 
recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." De 
Heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen 
enige inschrijving te nemen tijdens de overschrijving 
dezer. De notaris bevestigt de echtheid der identiteit 
van partijen op zicht der officiële stukken vereist door 
de wet. 
WAARVAN AKTE 
Gedaan en verleden te Meulebeke, in mijn kantoor; 
Na voorlezing tekenden partijen met mij, notaris; 
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Het jaar negentienhonderd zeven en negentig. 
Heden op zes oktober. 
Voor mij, Meester Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE, notaris 
ter standplaats Meulebeke; 
ZIJN VERSCHENEN: 
I. A/ De naamloze vennootschap "VYBO", waarvan de zetel 

gevestigd is te 8700 Tielt, Grote Hulststraat nr 47; 
ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder nr 
58563; opgericht onder vorm van een P.V.B.A. bij akte 
voor mijn ambt van acht november negentienhonderd drie en 
tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van vierentwintig november erna onder nr 2816-
22, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte 
voor mijn ambt van achtentwintig april negentienhonderd 
tweeënnegentig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van 
vijftien mei erna onder nr 920515-302; sindsdien ongewij-
zigd; handelend door haar raad van bestuur, namens welke 
alhier optreedt, ingevolge artikel 25 der statuten: 
Mevrouw Annie BOEDTS nagenoemd, benoemd tot bestuurder 
bij beslissing der buitengewone algemene vergadering, en 
tot gedelegeerde bestuurder bij beslissing der raad van 
bestuur, beide van vier augustus negentienhonderd 
vierennegentig, respectievelijk bekendgemaakt in gezegde 
Bijlage van zestien december erna onder nr 941216-133, en 
behoorlijk bekendgemaakt; 

B/ Heer Jozef Maria Clement Jules VANDE VYVERE, 
burgerlijk ingenieur, geboren te Ardooie op één maart 
negentienhonderd vierenveertig, en zijn echtgenote: 

C/ Mevrouw Annie Roberta Herman  Cornelia  BOEDTS, 
zonder beroep, geboren te Gent op negenentwintig maart 
negentienhonderd zesenveertig, 
-samenwonend te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk nr 625; gehuwd 
onder het stelsel der scheiding van goederen, blijkens 
huwelijkscontract voor notaris Paul LAMBRECHT te Heule 
van achtentwintig februari negentienhonderd zeventig, 
ongewijzigd, zo zij verklaren; 

D/ De naamloze vennootschap "SAARIMMO", waarvan de 
zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Zevekote-
straat nr 16; ingeschreven in het handelsregister te 
Kortrijk onder nr 101753; opgericht onder de vorm van een 
B.V.B.A. blijkens akte voor notaris Yves GUILLEMYN te 
Menen-Lauwe van drie september negentienhonderd twee en 
tachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage onder nr 1811-
12, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden blijkens 
akte voor notaris Dirk VAN HAESEBROUCK te Aalbeke-
Kortrijk van negen december negentienhonderd éénennegen-
tig (waarbij ondermeer de vorm gewijzigd werd in de 
huidige), bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vier 
januari erna onder nr 920104-424; handelend door haar 
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raad van bestuur, namens welke alhier optreedt, ingevolge 
artikel 18 der statuten: Heer André VANHERPE, bestuurder 
van vennootschappen, wonend te 8511 Kortrijk (Aalbeke), 
Zevekotestraat nr 16, benoemd tot bestuurder bij beslis-
sing der buitengewone algemene vergadering, en tot 
voorzitter der raad van bestuur bij beslissing van deze 
raad, beide van negen december negentienhonderd éénenne-
gentig, dadelijk na de omzetting en samen ermede bekend-
gemaakt;  
II.  De besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid "PROVYSA", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 
Gent, Hoogstraat nr 90; ingeschreven in het handelsregis-
ter te Gent onder nr 179797; B.T.W. nr BE 427.775.443; 
opgericht onder de benaming "GENTOTEL" blijkens akte voor 
notaris Dirk VANHAESEBROUCK te Kortrijk (Aalbeke) van 
negenentwintig augustus negentienhonderd vijfentachtig, 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 
van negentien september erna onder nr 850919-152, waarvan 
de statuten laatst gewijzigd werden bij akte voor mijn 
ambt van vijftien juni negentienhonderd vijfennegentig 
(waarbij ondermeer de naam in de huidige werd gewijzigd) , 
bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vijf juli erna onder 
nr 950705-248, sindsdien ongewijzigd; alhier handelend en 
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, te weten: 
a) Heer VANHERPE André voornoemd; aangesteld bij beslis-
sing der algemene vergadering van drieëntwintig mei 
negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in gezegde 
Bijlage van achttien juli erna onder nr 900718-229; 
b) Heer Frederick VANDE VYVERE, bestuurder van vennoot-
schappen, wonend te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk nr 625; 
aangesteld bij beslissing der algemene vergadering van 
zestien juni negentienhonderdvijfennegentig, bekendge-
maakt in gezegde bijlage van negentien november erna 
onder nr 961119-87. 
Welke comparanten mij verzochten bij authentieke akte 

volgende RECHTZETTING  vast te stellen van de beschrijving 
der onroerende goederen voorwerp van volgende akten voor 
mijn ambt, behoorlijk ter overschrijving aangeboden op 
het eerste hypotheekkantoor te Gent: 
1° akte van zesentwintig juni laatst, waarbij de vijfen-
twintig/honderdsten in de grondaandelen en gebouwen, 
betrekkelijk volgende onroerende goederen, eigendom van 
N.V. SAARIMMO, ten titel van afstand-verdeling werden 
toebedeeld aan N.V. VYBO voor achtennegentig/honderdsten 
onverdeeld voor wat betreft de grondaandelen, en voor de 
geheelheid voor wat betreft de bouwwerken, en aan de 
echtgenoten Jozef VANDE VYVERE-BOEDTS Annie elk voor 
één/honderdste onverdeeld voor wat betreft de grondaande-
len: 

Onder de Stad GENT - Vijftiende Afdeling (GENT): 
In een onroerend complex onderworpen aan het statuut 

van horizontale eigendom, genaamd "RESIDENTIE TER HULST 
I en  II",  opgericht op een perceel grond, gelegen 
Hoogstraat nrs 90-92-94, ten kadaster bekend sectie F nrs 
2915/E, 2916/D en 2914/D, voor een oppervlakte van 
VIJFTIEN ARE ZESENZEVENTIG CENTIARE: 
I/ In blok I van het appartementencomplex (RESIDENTIE TER 
HULST I, Hoogstraat nr 94): op de gelijkvloerse verdie-
ping: het winkelpand nr 002, voorkant van het blok, 
begrijpend: 
A. in privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur, 
de winkelruimte, lavaboruimte, WC; 
B. in mede-eigendom en gedwonqen onverdeeldheid: 
- driehonderddrieënnegentig/tienduizendsten in de gemene 
delen van het ganse complex; 
- negenhonderdéénenveertig/tienduizendsten in de gemene 
delen van blok I;  
II/  In blok  II  van het appartementencomplex (RESIDENTIE 
TER HULST  II,  Hoogstraat nr 90-92): op de gelijkvloerse 
verdieping: het winkelpand nr 001, voorkant van het blok, 
begrijpend: 
A. in privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur, 
winkel, WC; 
B. in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 
- vierhonderdvierendertig/tienduizendsten in de gemene 
delen van het ganse complex; 
- negenhonderd en dertien/tienduizendsten in de gemene 
delen van blok  II;  
2° In het parkingcomplex: 

I/ de niet overdekte parkings nrs 22, 23, 24, 25, 35 en 
36 elk begrijpende: 
A. in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke 
parking; 
B. in medeëigendom en gedwonqen onverdeeldheid: 
- vierentwintig/tienduizendsten in de gemene delen van 
het ganse complex; 
- tweehonderdvijfentwintig/tienduizendsten in de gemene 
delen van het parkingcomplex;  
II/  de overdekte parkings nrs 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21, elk begrijpende: 
A. in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke 
parking; 
B. In medeëigendom en gedwonqen onverdeeldheid: 
- éénendertig/tienduizendsten in de gemene delen van het 
ganse complex; 
- driehonderd en tien/tienduizendsten in de gemene delen 
van het parkingcomplex; 
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2° akte van dertig juni laatst, waarbij N.V. VYBO en de 
echtgenoten Jozef VANDE VYVERE-BOEDTS Annie zelfde priva-
tieven verkochten aan B.V.B.A. PROVYSA. 
RECHTZETTING:  Comparanten verklaren mij hierbij dat 
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geval van bewimpeling aangaande de prijs en lasten of 
overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen 
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enige inschrijving te nemen tijdens de overschrijving 
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de wet. 
WAARVAN AKTE 
Gedaan en verleden te Meulebeke, in mijn kantoor; 
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Het jaar negentienhonderd zeven en negentig. 
Heden op zes oktober. 
Voor mij, Meester Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE, notaris 
ter standplaats Meulebeke; 
ZIJN VERSCHENEN: 
I. A/ De naamloze vennootschap "VYBO", waarvan de zetel 

gevestigd is te 8700 Tielt, Grote Hulststraat nr 47; 
ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder nr 
58563; opgericht onder vorm van een P.V.B.A. bij akte 
voor mijn ambt van acht november negentienhonderd drie en 
tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van vierentwintig november erna onder nr 2816-
22, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte 
voor mijn ambt van achtentwintig april negentienhonderd 
tweeënnegentig, bekendgemaakt in zelfde Bijlage van 
vijftien mei erna onder nr 920515-302; sindsdien ongewij-
zigd; handelend door haar raad van bestuur, namens welke 
alhier optreedt, ingevolge artikel 25 der statuten: 
Mevrouw Annie BOEDTS nagenoemd, benoemd tot bestuurder 
bij beslissing der buitengewone algemene vergadering, en 
tot gedelegeerde bestuurder bij beslissing der raad van 
bestuur, beide van vier augustus negentienhonderd 
vierennegentig, respectievelijk bekendgemaakt in gezegde 
Bijlage van zestien december erna onder nr 941216-133, en 
behoorlijk bekendgemaakt; 

B/ Heer Jozef Maria Clement Jules VANDE VYVERE, 
burgerlijk ingenieur, geboren te Ardooie op één maart 
negentienhonderd vierenveertig, en zijn echtgenote: 

C/ Mevrouw Annie Roberta Herman  Cornelia  BOEDTS, 
zonder beroep, geboren te Gent op negenentwintig maart 
negentienhonderd zesenveertig, 
-samenwonend te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk nr 625; gehuwd 
onder het stelsel der scheiding van goederen, blijkens 
huwelijkscontract voor notaris Paul LAMBRECHT te Heule 
van achtentwintig februari negentienhonderd zeventig, 
ongewijzigd, zo zij verklaren; 

D/ De naamloze vennootschap "SAARIMMO", waarvan de 
zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Zevekote-
straat nr 16; ingeschreven in het handelsregister te 
Kortrijk onder nr 101753; opgericht onder de vorm van een 
B.V.B.A. blijkens akte voor notaris Yves GUILLEMYN te 
Menen-Lauwe van drie september negentienhonderd twee en 
tachtig, bekendgemaakt in gezegde Bijlage onder nr 1811-
12, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden blijkens 
akte voor notaris Dirk VAN HAESEBROUCK te Aalbeke-
Kortrijk van negen december negentienhonderd éénennegen-
tig (waarbij ondermeer de vorm gewijzigd werd in de 
huidige), bekendgemaakt in zelfde Bijlage van vier 
januari erna onder nr 920104-424; handelend door haar 
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